A munka

céLja avizsgálatba vont fajok

reprodukci s sajátosságainak megismerése, a telepített

populáci k kísérletiobj ektumként val felhasználhat ság ánakés ex situ konzervácioban betoltott
szerepének értékelése,javaslatok a természetes populáci k konzerváci jának kivitelezéséhez.

Eredményeink anégy vizsgáIatba vont faj esetében az alábbiakban foglalhat k ossze:
Acorus calamus
A vegetatívan szaporod Acorus calamus esetében a foldfeletti részek élettartamával jellemezttik
az aktív vegetáci s idoszak hosszát. Ezt abiotikus tényezok' elsosorban a kompetíci befolyásolta
legnagyobb mértékben. Ktilonosenazévelo gyomfajokkompetíci jakovetkeztébenrovidtil le a
levélrozetták élett arÍama. Meg kell jegy ezni azonban, hogy a gyomok által eloidézett árnyékol
hatás is kozrej átszhata levelek élettartamának lerovidtilésében. A kálmos kornyezetiigényével
kapcsolatos megfigyeléstink a projekt teljes idotartama a\att azt mutatta, hogy a nedves
kornyezetet nem igényli, kivál an fejl dik ontozés nélkiil is a Iegszárazabb nyarakon. A
legfontosabb abiotikus tényezo a feny, alacsony fényintenzitásir és nedves kornyezetben az
egyedek jelentos része elpusztul.
A kálmos szaporí tásáh:oz a vegetáci s peri dus elején áttilteteIÍrizomadarabok alkalmasak. Mivel
intenzíven novekvo foldalatti hajtásrendszert nevel, viszonylag kis tertileten fenntartva
nagyszámu egyed (ramet) áIlithato elo, amelyek alkalmasak kísérletiobjektumnak illetve
kitel epítve, termé szete s á1 ományok stab ilizáIásár a.
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A generatívan szaporod fajok koztil a két rovid ideig virágzo faj (Iris sibirica és Adonis vernalis)
generatív fázisának kezdete abiotikus tényezok fuggvénye. A virágnyílás egyeden beltili
mintázata, azattraktivitás mindkét fajnál konzervatív sajátosság. Az Adonis esetében elsosorban a
homérséklet,Iris sibirica esetében a vízellátottság és a feny a donto tényezo.
reproduktív sikeresség (magprodukci ) Iris sibirica esetében egyeden beliil a virágok
pozíciojának, így vélhetoen Íbrrás_limitáci nak, Vagy pollentranszfer limitáci, nak tulajdoníthat
ugyanis a pollen életképességés mennyiség a teljes virágzási peri dus alatt magas. A
magkezdemény/m ag arány a pre_és posztzigotikus abortál dás mértékétolfugg.
A pre-és posztigotikus abortál dás elki'ilonítéseszovettani alapon fénymikroszk pos vizsgálatok
szintjén még a nagy magvu Iris sibirica esetében sem egyértelmu. Morfol giai tekintetben aZ
elkti1onítés megoldhat . A prezigotikus abortál dás variabilitása nagyobb mértéku, a
posztztgotikus abortál dás kozelkonstans egy vegetáci s peri duson beliil egyed-és egyed alatti
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szinten.

érett és é,letképes magok száma minden évben jelentos. A magr l kelt egyedek
megje|enéséhez természetes kortilmények aZ ideálisak. Tenyészedényeskísérletekszerény
eredményhez vezettek. Ennek oka az, hogy a csíranovények megjelenéséhezminimálisan 2 év
sztikséges. A leghatékonyabb generatív szaporítási m d, feliilvetést végezni aZ ,,anya"
állományhoz kozeli tertileten, ahova természetes magsz rodás uÍ1án is eljutnak a magok, s
biztosítani a terÍilet viszonylagos taposásmentességét és gyepmentességét. Esettinkben az

Az

,,anya"áI1omány egyik oldalán gyep, a másik oldalán kezelt, de intenzíven nem taposott kísérleti

tertilet volt. Itt a 2OI1 év végéreszámottevo mennyiségu irj egyed jelent meg. Kísérletes
munkához illetve kitelepítéshez felhasznáIhat mennyiségrímagr l kelt egyeddel rendelkeztink.
I-}gyanakkor a nagyméretti anyatovek vegetatív szaporitásra is kivál an alkalmasak.

Az Adonis vernalis a konny en hozzáférheto porzotáj és termotáj miatt konnyen vizsgálhat
kísérletiobj ektumnek tunt. Ahozzáferés és a mennyiségi mérésektekintetében ezig-' a virágok

alkalmasak az autogámia és xenogámia mértékénekvizsgálatáta, extra pollenadagolásáva| a
pollen limitáci direkt vtzsgálatára is' azonban a fo célt, a kísérleticélokra illetve természetes

populáci k stabiIizáIására szolgál szaporítási technika kidolgozását nem sikertilt elérntink.
Ismerjtik az egyedenkénti, évenkénti életképesmagprodukci t, ami jelentos mennyiségu, azonban
az uj egyedek tenyészedényben torténo felnevelése csak igen alacsony oÁ'ban és bizonyos
években sikeriilt. Nem volt sikeres aZ lris sibirica esetében alkalmazoÍt m dszer Sem, annak
ellenére, hogy az ,,anyatcivek'' parcelláj ában igen kis számban, de megjelentek rij egyedek is.
Va| színusítjtik, hogy az Adonis vernalis magoncok taposástrírése alacsony' a termések terjedési
távolsága kicsi. Mivel az elvégzett mérésekhez gyakorlatilag naponta végig kellet járni az
állomán1t , így csak azoka csíranovények maradhattak életben, amelyek véletlentil nem taposott
foltra kertiltek.
Az eddigi tapasztalatokon
megtalálásái g fo lyatj uk.

alapul további

vizsgáIatokat

a

szaporitás ideális m djának

Összességében igen sikeresnek ítéljiikmeg ugyanakkor a Dianthus diutinus-sal kapcsolatos
munkánkat. A hozzávetoleg 5 h napon át virágzo faj egyedi élettartamának, fenol giájának, a
termés_és magkotés idobeli alakulásának ismerete, a csíráztatási vizsgáIatok eredményei, a
csíranovény trilélés,a kiiiltetési id pont optima|izá|ása, a kitiltetési veszteséges ismerete lehetové
tette' hogy megtervezzik és hatékonyan kivitelezzik a Kiskunsági NemzettPark áIta| elnyert
LIFE Nature projektben partnerként vállalt feladatunkat, a természetes populáci k stabilizáIását
szolgál ex situ novényszaporíÍástés kitiltetést. A két projekt egymásra éptilésej 1példázza,hogy
az elsosorban alapkutatási céllal végzetttevékenység hasznosulhat azaktís, természetvédelemben.
Bárme|y kísérletestevékenységhez is tudunk tervezheto mennyiségu novényt biztosítani
tervezheto idon beltil.

A

páIyázat során végzeÍt munkába idoszakonként biol gus hallgat k is bekapcsol dtak, két
diploma dolgozat, egy országos tudományos diákkori munka sztiletett. A páLyázatban részt vevo
Németh Anik PhD dolgozat ánaktémájaa Dianthus diutinus reprodukci jának kutatása és ennek
természetvédelmi alkalmazása. A dolgozatot legkésobb 2013 végéigmeg kell védenie.

